
 
 

REFERAT HASLE - LØREN IL AVD. HÅNDBALL 
Teams 

 
22.10.2022 

 
 
Til stede: Anita, Maren, Gro Anne, Caroline 
Forfall: Christophe 
Referent: Caroline 
 
 

Sak 
nr 

Tema Saksansvarlig Oppsummering og beslutning 

1 
 
 
 

Godkjenning av referat fra forrige 
møte 
 

Anita Godkjent 

2 
 
 
 

Hallsituasjonen 
• Noe nytt? 

 

Anita Ikke noe nytt å melde i saken. 

3 Økonomi Christophe Budsjettet er periodisert, og vi 
regner med å gå i null ved 
utgangen av året. 
 
Vi har fakturert kr 318 200 nå i 
oktober. I tillegg kommer det 
inntekter fra håndballskolen og 
kalenderdugnaden før årsslutt.  
 
Kiosken går bra! Forrige søndag 
fikk vi bl.a. 1000 kr i  inntekt på 
kaffe og 3000 i inngang. 
 
Seniorgruppa har gitt 
tilbakemelding på at de ikke kan 
gi økonomisk støtte til ny tidtaker 
i hallen. 
 

https://hasleloren.sharepoint.com/:w:/s/Hndballstyret/ETSdafWrurZOnzxJyJGrrxwBd4g05-5lS86Wj14Sx76PSQ?e=RMTAaK
https://hasleloren.sharepoint.com/:w:/s/Hndballstyret/ETSdafWrurZOnzxJyJGrrxwBd4g05-5lS86Wj14Sx76PSQ?e=RMTAaK


Det dukker opp enkelte spørsmål 
om betaling av treningsavgift, 
lisens osv. Forslag om at 
Christophe og Anne lager info til 
lagledere (for foreldre) om 
betaling.  
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Nytt fra Sportslig utvalg 
 

Maren T-skjorter 
Det er utarbeidet forslag til t-
skjorter (support-skjorte).Disse 
skal ha: 

• “supporter” på ryggen 
• Logo  
• Risle rasle.. 

 
Disse vil bli laget i ulike str. inkl. 
en juniorstørrelse (barn). 
 
Vedtak: 
Styret gir Anne og Maren fullmakt 
til å legge inn bestilling.  
 
Rekruttering 
Håndballskolen er en suksess. Det 
er nå delt opp i to lag (2015 / 
2016 og 2017). Totalt ca 30 barn. 
 
Også mange nye spillere på andre 
lag.  
 
Styret etterspør statistikk på 
rekrutteringskampanjen (antall  
spillere, gutter).  
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Nytt fra arrangementsgruppa 
• Julekalender 
• Annet 

 

 Julekalender 
Gruppa holder på å samle inn 
gaver. 23 stk er i orden. 
Planlegger at disse deles ut med  
søskenmoderasjon.  
Vi får ikke til lagbilde i år til 
kalenderen, så alle lagledere må 
ta bilde av egen lagenhet til 
kalender.  
 
Dugnad 
Styret ønsker å sette ned en 
gruppe som skal se på dugnad. 
Styret lurer på om 



arrangementskomiteen kan ta på 
seg dette til neste år.  
 

5 Drakter og utstyr 
• Det er sett på muligheten 

til å samkjøre vår avtale 
med fotballen. Ikke lykkes 
med det, grunnet liten 
respons fra fotballen. 

 
• Vi har en ny skissert avtale 

med Intersport gjennom 
ScanTrade. Skal i dialog 
med intersport til uka, og 
bl.a. se på mulighet for å 
bytte fra Umbro til Adidas 
på sikt.  
 
 

Christophe Styret tar info t.o. 

6 Valg av en person til valgkomité i 
tillegg til Anne Kristine Soltvedt.  

• Undersøkt med 2012 
 

Christophe Christophe følger opp saken.  
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Dugnad i plasthallen 
• Status 

Maren Morten har stått på for å 
organisere arbeidet. Fantastisk 
innsats! Mange har stilt opp på 
dugnad.  
 
Gjenstår kun litt maling av lister 
(rødt). Dette tas sammen med 
dugnad i selve hallen. Det 
planlegges også nedvask av gulv. 
 
Dusjene er ikke i akseptabel 
stand. Dette må følges opp 
separat, da dette ikke kan tas på 
vanlig dugnad.  
 

8 Nøkler og låsing Anita /Gro 
Anne 

Arbeidsutvalget har fattet vedtak 
om åpningstid (8-23) og avvikling 
av nøkkelbrikker. Det skal bli satt 
opp en nøkkelboks med nøkkel til 
nødbruk.  
 
Anita har sendt e-post til daglig 
leder med spørsmål om rutiner. 
For å unngå hærverk, er det viktig 



banemann låser når siste lag er 
ferdig.  
 
Enighet om at Gro Anne lager et 
kort skriv med hva som bør inn i 
en rutine for å unngå hærverk.  
Anita tar så kontakt med daglig 
leder.  
 

9 Status på innhenting av 
politiattest 

• Informasjon i spond 
• Status 

Maren Det har kommet inn mange 
attester. Maren lager oversikt i 
Rubic. 
 
Det har kommet inn avslag på 
søknad fra politiet i enkeltsaker 
pga det tidligere er søkt om 
samme attest. Maren følger opp 
dette i januar/februar for de som 
da kan hente inn/nye trenere.  
 
Viktig vi får etablert praksis på at 
alle nye trenere søker om attest.  
 

10 Søke støtte fra ulike 
organisasjoner 
Vurdering av hvem vi skal søke 
og om hva: 

• Obos 
• SB1 
• Oslo kommune 

 
 

Caroline Se presentasjon i møtet.  
 
Enighet om å søke støtte hos 
Obos.  
 
Caroline undersøker også 
Gjensidigestiftelsen. 
 
Caroline utarbeider søknad i løpet 
av de neste dagene, og søknad 
sendes til styret for innspill.  
 

11 Eventuelt Alle Møte 25 oktober 
Regionen har innkalt til møte 25 
oktober. Stian deltar på møtet.  
 
Mål i hall 
Forrige helg ble en kamp i hallen 
stoppet av dommer fordi målene 
ikke var boltet fast i bakken.  
 
Regionen mottok avviksmelding 
fra motstanderlaget, og daglig 
leder har svart opp saken til 
regionen. 

https://hasleloren.sharepoint.com/:p:/r/sites/Hndballstyret/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3C764416-BDBB-4B2E-A83E-DEA895D36FFA%7D&file=S%C3%B8knad%20om%20midler%202022_M%C3%B8te%20oktober%202022.pptx&action=edit&mobileredirect=true


 
Styret øsker å se nærmere på 
saken, for å sikre at målene er 
tilstrekkelig sikret. Styret ber 
derfor materialforvalter og 
sportslig leder se på saken. 
 

 
 
 
 
 


